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1. Realizarea obiectivelor proiectului
1.1. Prezentarea obiectivelor proiectului
Sistemele de compensare a factorului de putere care funcționează în baza Ordinului ANRE 33/2014,
necesită o atenție mărită din partea utilizatorilor finali datorită efectelor negative pe care le pot produce
în urma unei funcționări defectuoase.
Beneficiarul cecului de inovare este un producător de echipamente electrice care s-a confruntat cu astfel
de probleme tehnologice. Îmbunătățirea calității acestor produse poate fi realizată prin rezolvarea
atingerea următoarelor obiective tehnologice asumate prin oferta de cercetare:
 Optimizarea funcțională a elementelor de comutație
Contactoarele destinate contectării/deconectării sarcinilor capacitive sunt proiectate și executate cu
temperatură ambiantă de operare, pentru sisteme încapsulate, cuprinsă în intervalul + 400 C și un număr
minim de operații egal cu 105 comutări. Totuși, în condiții de exploatare, echipamentele de comutație
suferă supraîncălziri ale contactelor de forță conducând prin urmare la sudarea lor. Îndeplinirea
obiectivului asumat prin oferta de cercetare presupune derularea unor activități după cum urmează:
o Implementarea unor materiale compozite multifuncționale sinterizate avansate în
structura elementelor de comutație.
o Verificarea funcționalității ansamblului conform standardelor IEC
o Optimizarea geometrico-dimensională și structurală a pastilelor elementelor de
comutație
 Optimizarea sistemului de asigurare a forței de contact furcă-cuțit
Nesimetria sistemului de alimentare trifazată a bateriilor de condensatoare cauzată de apariția unor
defecte la elementele de protecție pe calea de alimentare a sistemului de compensare, conduce la
nesimetria compensării factorului de putere. Siguranțele MPR de tip NH din sistemele de distribuție sunt
supuse unor încălziri excesive în zona de contact electric datorită contactului imperfect realizat dintre
furca montată pe soclul ceramic și cuțitul siguranței propriu-zise.
Conform normativelor în vigoare, gradul de defect 1 corespunde unei depășiri a temperaturii de
referință cu 300 C, ceea ce impune înlocuirea imediată a elementului afectat, aceasta presupunând
costuri suplimentare de manoperă și produs înlocuit. Îndeplinirea obiectivului asumat prin oferta de
cercetare presupune derularea unor activități după cum urmează:
o Reproiectarea morfo-structurală a elementelor de asigurare a forței de contact din
componența soclurilor MPR
o Verificarea funcțională a sistemului reproiectat

1.2. Optimizarea funcțională a elementelor de comutație
1.2.1. Implementarea unor materiale compozite multifuncționale sinterizate avansate în structura
elementelor de comutație
Materialul utilizat pentru elaborarea contactului are următoarea compoziţie: 94%Cu1%Cr5%W
(procente masice). Pentru obţinerea acestui material s-au cântărit pulberile elementale conform
concentraţiilor avute în vedere, folosind o balanţa analitică Partner WPS 510/C2. Procesul de elaborare
a pulberilor compozite s-a realizat prin Aliere Mecanică (AM), folosind o vario moară planetară
Pulverisette 4 marca Fristch cu următorii parametrii tehnologici:
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Volum bol
Diametru bile
Tip AM
Mediu măcinare
Raport material/bile
Turaţii
Timp de aliere

250 ml
10 mm
uscată
Ar
1/2
350 rpm discul principal
500 rpm boluri
5h

Tabel 1. Parametri tehnologici AM

Fig. 1 Proces elaborare pulberi compozite

Pentru obţinerea pastilelor (pastilei) de contact pulberea a fost compactizată prin presare unilaterală în
matriţă. Proba a fost sinterizată la temperatura de 950 oC cu un timp de menţinere de 60 de minute la
această temperatură. Întreg ciclul de sinterizare s-a desfăşurat în mediu protector de Ar. Densitatea
probei a fost de 7.64 [g/cm3]. Proba a fost pregătită metalografic şi analizată prin microscopie optică,
microstructurile în stare neatacată respectiv atacată fiind prezentate în figura următoare.

a.

b.
c.
Fig. 2 Microstructura probei
a. stare neatacată (mărire 75X); b. stare atacată (mărire 750X); c. matricea de cupru care este armată
cu particule de Cr respectiv de W.
1.2.2. Verificarea funcționalității ansamblului
Procedura de verificare a funcționalității ansamblului a constat în testarea performanțelor contactorului
în condiții reale de exploatare. Conform prescripțiilor producătorului echipamentul supus testării asigură
un număr de 100000 comutații la un regim de 2 comutații/minut. Pentru aceasta s-a stabilit un ciclu de
conectare-deconectare și un dispozitiv experimental de testare prezentat în figurile următoare (Fig. 3 –
ciclograma procesului de comutare a sarcinilor capacitive, Fig. 4 – dispozitiv experimental realizat cu
ajutorul unui contactor de reactiv CEM 5 kVAr, ceas digital programabil SHT-1, condensator 5 kVAR și
siguranțe de protecție fuzibile de 16 A.

Fig. 3

Fig. 4
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Dispozitivul experimental realizat a efectuat un număr de 100000 comutații pentru o sarcină capacitivă
de 5 kVAr. Monitorizarea dispozitivului a fost realizată în timp real prin intermediul unui sistem senzorial
atașat fiecărei faze ale contactorului care a transmis informații, prin intermediul unei plăci Arduino,
asupra stării fizice a contactelor electrice. După încheierea ciclului descris mai sus contactele electrice
au fost demontate și supuse unei analize microscopice pentru identificare defectelor apărute.

a.

b.
Fig. 5 Analiza microscopică a pastilelor de contact
a. compozit W-Cu-Cr; b. Cu-Ag

Se poate observa că prin utilizarea unui software de analiză și dimensionare a suprafețelor la microscop,
s-a determinat suprafața afectată în cazul ambelor pastile utilizate în experimentări. Compozitul din WCu-Cr prezintă o suprafață afectată (3,14 mm2) mai mică cu 27 % decât suprafața afectată a pastilei
contactului original (4,82 mm2). În figurile următoare se prezintă o imagine a structurii suprafețelor celor
două pastile utilizate în experimentări.

a.
b.
Fig. 6 Structura de suprafață a pastilelor utilizate în experimentări
a. compozit W-Cu-Cr; b. pastilă originală
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1.2.3. Optimizarea geometrico-dimensională și structurală a pastilelor elementelor de comutație
În timpul experimentărilor au fost utilizate pastile de contact paralelipipedice și cilindrice, conform
matrițelor proiectate și elaborate la începutul proiectului. Suprafețele de contact ale acestora au fost
alese de aceeași mărime cu suprafața contactelor originale. Experimentările preliminare au evidențiat
faptul că suprafețele de contact cu formă pătrată sunt sensibile la descărcări electrice capacitive pe
colțurile pătratului. Această sensibilitate s-a datorat unor concentrări electrice și termice mai mari pe
vârfurile pătratului decât în restul suprafeței. Din acest motiv s-a renunțat la pastilele paralelipipedice
deși inițial acestea au fost preferate datorită posibilității mai facile de prelucrare. Astfel în urma
optimizării având drept criteriu uniformitatea distribuirii încărcărilor electrice și termice s-a acceptat
drept formă finală a suprafeței, forma circulară plană. Din punct de vedere dimensional pastilele
realizate au avut aceeași suprafață de contact cu pastilele originale (13,72 mm2) pentru a putea efectua
comparații adecvate între comportările celor două tipuri luate în considerare. Constatând în urma
experimentărilor efectuate în condiții normale de exploatare că pastila din W-La are o comportare
excelentă la solicitările impuse (I = 9,16 A) s-a decis micșorarea suprafeței de contact (11,94 mm2),
pentru reducerea costului contactului electric. Din punct de vedere structural, prin încercări repetate,
pornind de la o rețetă obținută din cercetări anterioare s-a stabilit drept rețetă finală: 94%Cu1%Cr5%W

1.3. Optimizarea sistemului de asigurare a forței de contact furcă-cuțit
1.3.1. Reproiectarea morfo-structurală a elementelor de asigurare a forței de contact din componența
soclurilor MPR
Lățimea cuțitului de contact este 6,3 mm, iar deschiderea furcii este prevăzută a avea în stare naturală,
nesolicitată este de 5,5 mm. Această stare de fapt obligă furca la o deschidere forțată de 0,8 mm, astfel
încât elasticitatea materialului furcii să mențină o forță de contact constantă (figura 5).
Astfel, fiecare lamelă a furcii se deplasează cu 0,4 mm,
datorită solicitării de încovoiere produsă de forța
constantă F la nivelul unui braț de moment de 20 mm.

6,3

𝐹∙𝑙 3

∆𝑙0 = 3∙𝐸∙𝐼0 [𝑚𝑚]
𝑧

F

6,3
5,5

F

(1)

unde:

∆𝑙0 – săgeata de deformare [mm]

𝐹 – forța de apăsare în vederea realizării
contactului [N]

𝑙0 – lungimea lamelei (brațul forței) [mm]

𝐸 – modulul de elasticitate longitudinală a
materialului (oțel) [N/mm2]

𝐼𝑧 – momentul de inerție al lamelei de contact
[mm].
Din această relație se poate calcula forța de apăsare 𝐹
care produce deformația ∆𝑙0 .
𝐹=

3∙𝐸∙𝐼𝑧 ∙∆𝑙0
𝑙03

=

2∙63
∙0,4
12
3

3∙2,1∙105 ∙
20

= 1134 𝑁

(2)

Fig. 7
Cunoscând forța reală cu care sunt solicitate lamelele furcii, este posibilă proiectarea unui dispozitiv de
fixare a lamelelor, astfel încât deformarea lamelelor să nu depășească valoarea de 0,4 mm, fiecare. În
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figura 7 este prezentată soluția constructivă propusă pentru acest dispozitiv, un dispozitiv de tip inel
care prin forma și elasticitatea sa este în stare să asigure reacțiunea necesară forței F. Dispozitivul se va
fixa prin intermediul unei îmbinări filetate de suportul ceramic. Forma exterioară pătrată îmbunătățește
rigiditatea dispozitivului, iar forma circulară interioară asigură o elasticitate suficientă permiterii unei
deplasări de 0.4 mm. Fălcile de apăsare sunt prevăzute a avea lățimea de 4 mm, identică celei ale lamelei
pa care va apăsa. Singurul element care trebuie proiectat (dimensionat) este înălțimea întregului inel,
dimensiune care se va obține din condiția ca deplasarea maximă, sub acțiunea forței 𝐹 = 1134 𝑁.
Componenta 1 a inelului este solicitată la compresiune, pe când componenta 2 este încovoiată de forța
F. Fiecare dintre cele două va suferi o deplasare, după cum urmează:
Componenta 1 – compresiune: deplasarea sa se poate calcula cu relația
𝐹∙𝑙

∆𝑙1 = 1 [𝑚𝑚]
𝐸∙𝐴
Componenta 2 – încovoierea: deplasarea sa se poate calcula cu relația

(3)

𝐹∙𝑙 3

∆𝑙2 = 3∙𝐸∙𝐼2 [𝑚𝑚]

(4)

𝑧

Împreună, cele două deplasări, trebuie să aibă o valoare mai mică sau egală cu 0,4 mm, ceea ce se
traduce prin condiția:
∆𝑙1 + ∆𝑙2 ≤ 0,4
(5)
𝐹∙𝑙1
𝐸∙𝐴

𝐹∙𝑙 3

+ 3∙𝐸∙𝐼2 ≤ 0,4 →
𝑧

1134∙6
2,1∙105 ∙4∙ℎ

+

1134∙233
4∙ℎ3
12

3∙2,1∙105 ∙

≤ 0,4

(6)

relație care este adevărată pentru o înălțime de 7 mm a inelului.

2

+
-

Fig. 8

1

Fig. 9

1.3.2. Simularea funcțională a sistemului reproiectat
Simularea funcționării dispozitivului de fixare sub acțiunea forței de 1134 N care se manifestă în timpul
exploatării (software: Solidworks Mechanical 2016). Dispozitivul va fi confecționat din oțelul de arc
51CrV4 (1.8159), pentru a avea elasticitatea necesară acționării asupra ansamblului furcă-cuțit cu
momentul pentru care a fost proiectat:
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𝜎𝑎 =

𝑀𝑖
𝑏 ∙ ℎ2
4 ∙ 72
→ 𝑀𝑖 = 𝜎𝑎 ∙ 𝑊𝑧 = 𝜎𝑎 ∙
= 700 ∙
= 22866,6 𝑁 ∙ 𝑚𝑚
𝑊𝑧
6
6

Pentru simulare, s-a construit modelul fizic propus în figura 2, s-a restricționat conform condițiilor de
exploatare prin blocarea laturii fixate cu șurub de componenta ceramică a suportului și s-a încărcat cu
forța rezultată din calcule: 𝐹 = 1134 𝑁.
Rezultatul simulării a demonstrat existența a 3 puncte (A, B și C) în care este depășită ușor limita de
curgere (figura 4), deplasarea însă fiind cea considerată în proiectare: ≤0,4 mm (figura 5). Se consideră,
așadar, că proiectarea este confirmată de simularea modelului fizic.

C

A
B

Fig. 8

Fig. 9
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2. Indicatori de stare și progres
Indicatorii de stare și progres asumați prin propunerea de proiect monitorizează livrabilele proiectului
și performanțele rezultatelor obținute în cadrul cercetărilor. Prin oferta de cercetare au fost asumate
livrarea unor rezultate care au fost atinse și a unor indicatori care vor fi monitorizați și raportați la un
an după încheierea cecului de inovare.
Tabel 2. Indicatori de stare și progres
Rezultat (R) / Indicator (I) / Livrabil (L)
Inițial
Actual
După 1 an
R1 – Creșterea calității produselor, serviciilor și tehnologiilor
L1 – rețetă și tehnologie de realizare material compozit pentru contact electric
L2 – element de contact al dispozitivului de comutație confecționat dintr-un material compozit
L3 – proiect tehnic de execuție element de asigurare a forței de apăsare
L4 – element de apăsare a furcii asupra cuțitului siguranței MPR pentru contact electric optimizat
L5 – Raport anual evoluție indicatori I1 – I5
I1 – Durata de viață a contactului electric
min
1x105 min
1,5x105
comutații
comutații
I2 – Forța de contact
min 200 N
min 250 N
I3 – Garanția produsului
24 luni
36 luni
I4 – Mentenanță echipament
trimestrial
semestrial
I5 – Intervenții accidentale
med 8/an
med 2/an
R2 – Dezvoltarea cifrei de afaceri
L6 – Raport anual evoluție indicator I6
I6 – Creșterea portofoliului de clienți
100 %
128 %
R3 – Dezvoltarea de colaborări între beneficiar și furnizorul de servicii
L7 – Raport anual evoluție indicator I7-I9
I7 – Personal al beneficiarului implicat în activități 0
2
de cercetare (resursa de cercetare)
I8 – Parteneriat în PNCDI III și H2020
1
2
I9 – Propunere de brevet
0
1
R4 – Acces beneficiar pe noi piețe
L8 – Raport anual evoluție indicator I10
I10 – Număr de județe în care contractează servicii 6
8
Indicator îndeplinit
Indicator raportat după monitorizarea de 1 an
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3. Valorificarea rezultatelor cecului de inovare
Valorificarea rezultatelor cercetării este o activitate care depășește durata de implementare a cecului
de inovare. După validarea rezultatelor cercetării, acestea vor fi valorificate în perioada de monitorizare
de 1 an de la încheierea proiectului, după trei direcții:
 Publicarea rezultatelor cercetării în articole din reviste de specialitate
Tabel 3.
Nr. Titlu articol
Autori
Revistă/Conferință
Observații
Crt.
1.
Tehnologii de îmbinare a S.V. Savu, I.D. Savu Conferința
anuală
a Acceptată
pastilelor compozite W-Cu-Cr
Asociației de Sudură din
din aparatura de comutație a
România, aprilie 2018
sarcinilor capacitive
 Elaborarea unei cereri de brevet pentru elementele supuse procesului de inovare
Tabel 4.
Nr. Titlu brevet
Autori
Oficiul de brevete
Observații
Crt.
1.
Contact
electric
pentru S.V. Savu, I.D. Savu OSIM
În curs de
comutarea sarcinilor capacitive
elaborare


Consultanță tehnologică pentru producători de echipamente de comutație electrică în condițiile
acceptării introducerii în fabricație a elementelor brevetate.
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